
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือโต๊ะท ำงำน 262,100.00 262,096.50 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด 26/2565

รำคำ 262,096.50 บำท รำคำ 262,096.50 บำท ลงวันที  18 กุมภำพันธ์ 2565

รำคำ 277,800.00 บำท

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 97,000.00 96,621.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1006/44

รำคำ 96,621.00 บำท รำคำ 96,621.00 บำท ลงวันที  23 กุมภำพันธ์ 2565

รำคำ 98,493.50 บำท

รำคำ 99,831.00 บำท

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 89,600.00 88,810.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1008/76

รำคำ 88,810.00 บำท รำคำ 88,810.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2565

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 88,000.00 87,707.90 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1010/16

รำคำ 87,707.90 บำท รำคำ 87,707.90 บำท ลงวันที  15 กุมภำพันธ์ 2565

รำคำ 88,706.21 บำท

รำคำ 106,465.00 บำท

1. บริษทั เพอร์เฟค็ท์ ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

2. บริษทั เวิร์คสเคพ จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

1. บริษทั สหภณัฑ์กระดำษ จ ำกัด

2. บริษทั สุนทรธุรกิจ (2016) จ ำกัด

3. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด เอ็น.ย.ูเอ็น

บริษทั สหภณัฑ์กระดำษ จ ำกัด

1. บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกดั บริษัท มสิเตอร์ อิง๊ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกดั

2. บริษัท อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกัด

3. บริษทั สกำร์เล็ท พกิเซล จ ำกัด
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ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 64,000.00 60,187.50 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1010/17

รำคำ 60,187.50 บำท รำคำ 60,187.50 บำท ลงวันที  23 กุมภำพันธ์ 2565

รำคำ 63,518.41 บำท

รำคำ 63,135.35 บำท

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 35,955.00 35,518.65 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1011/68

รำคำ 35,518.65 บำท รำคำ 35,518.65 บำท ลงวันที  21 กุมภำพันธ์ 2565

รำคำ 37,653.30 บำท

รำคำ 37,819.15 บำท

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,720.00 7,211.80 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1013.1/36

รำคำ 7,211.80 บำท รำคำ 7,211.80 บำท ลงวันที  14 กุมภำพันธ์ 2565

รำคำ 8,003.60 บำท

รำคำ 8,132.00 บำท

3. บริษทั โฮม เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

บริษทั สหธุรกิจ จ ำกัด

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษทั สุขมี จ ำกัด

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ ำกัด

บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษทั อัพอินเตอร์เวลธ์ จ ำกัด

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษทั สุขมี จ ำกัด

3. บริษทั เอ็น พ ีคอนเน็ค จ ำกัด

บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด

1. บริษทั สหธุรกิจ จ ำกัด
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 21,530.00 21,175.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1018.4/54

รำคำ 21,175.00 บำท รำคำ 21,175.00 บำท ลงวันที  8 กุมภำพนัธ์ 2565

รำคำ 22,597.00 บำท

รำคำ 23,590.00 บำท

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 21,260.00 21,014.80 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.3/198

รำคำ 21,014.80 บำท รำคำ 21,014.80 บำท ลงวันที  25 กุมภำพันธ์ 2565

10 ซ้ือวำรสำรวิชำกำรและหนังสือพมิพ์ 4,613.00 4,613.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.7/2

รำคำ 4,613.00 บำท รำคำ 4,613.00 บำท ลงวันที  24 กุมภำพันธ์ 2565

11 ซ้ือชุดตรวจแบบตรวจหำแอนติเจน 120,000.00 94,500.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/21

ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2565

self-test kits) รำคำ 94,500.00 บำท รำคำ 94,500.00 บำท

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9,500.00 9,496.25 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1017/3

รำคำ 7,713.00 บำท รำคำ 7,713.00 บำท ลงวันที  24 กุมภำพันธ์ 2565

องค์กำรเภสัชกรรม (ส่งออก,ขำยส่ง, องค์กำรเภสัชกรรม (ส่งออก,ขำยส่ง,

ร้ำนแตงโมสำส์น ร้ำนแตงโมสำส์น

บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษทั ออฟฟศิ แลนด์ จ ำกัด

3. ร้ำนพฒันำกิจ

ขำยปลีก,ใหบ้ริกำรผู้ผลิต) ขำยปลีก,ใหบ้ริกำรผู้ผลิต)

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อีซี  ออฟฟิศ ซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อีซี  ออฟฟิศ ซัพพลำย

1. หำ้งหุน้ส่วนสำมัญ อุดมสำส์น หำ้งหุน้ส่วนสำมัญ อุดมสำส์น
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13 ซ้ือหลอดไฟ 34,170.45 32,303.30 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1007.5/22

รำคำ 32,303.30 บำท รำคำ 32,303.30 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2565

รำคำ 32,992.38 บำท

รำคำ 33,095.10 บำท

14 จำ้งจดัท ำปำ้ยชื อผู้บริหำรและกรรมกำรวนิจิฉยั 4,708.00 4,708.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/23

อุทธรณ์และกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) รำคำ 4,708.00 บำท รำคำ 4,708.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2565

15 จ้ำงซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องเครื องสระว่ำยน้ ำ 64,949.00 64,949.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/62

และเปลี ยนทรำยในระบบถังกรอง รำคำ 64,949.00 บำท รำคำ 64,949.00 บำท ลงวันที  14 กุมภำพันธ์ 2565

16 จ้ำงจัดท ำบอร์ดสื อสำรวัฒนธรรมองค์กร 20,000.00 16,585.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1007.5/63

ภำยในส ำนักงำน ก.พ. ณ หอ้งประชุม 4 รำคำ 16,585.00 บำท รำคำ 16,585.00 บำท ลงวันที  14 กุมภำพันธ์ 2565

ชั้น 5 อำคำร 10

รำคำ 19,795.00 บำท

17 จ้ำงซ่อมแซมเปลี ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อำคำร 3 4,119.50 4,119.50 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/69

รำคำ 4,119.50 บำท รำคำ 4,119.50 บำท ลงวันที  21 กุมภำพันธ์ 2565

18 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ 129,898.00 129,898.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/71

รำคำ 129,898.00 บำท รำคำ 129,898.00 บำท ลงวันที  28 กุมภำพันธ์ 2565

3. บริษัท เคโออำร์ เพำเวอร์ โซลูชั น จ ำกัด

บริษทั เจ้ำนำยทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั บริษทั เจ้ำนำยทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั

บริษัท ซำคำนำ พูล แอนด์ สวมิ จ ำกัด บริษัท ซำคำนำ พูล แอนด์ สวมิ จ ำกัด

1. บริษทั กรำเวียร์ เทค จ ำกัด บริษทั กรำเวียร์ เทค จ ำกัด

บริษทั ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษทั ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

2. บริษัท เจ้ำนำยทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั

2. บริษทั ที.พ.ีจ.ี โซลูชั น จ ำกัด

1. บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ งแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนยีริ งแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั
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